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आवश्यक परेको मेडिकल स्याहार प्राप्त गर्नुहोस् 
 

हाम्रा समुदायहरूमा कोभिड-१९ को प्रसारण िैरहे तापभि, मेभडकल स्याहार प्राप्त गिन सुरभित छ, जबसम्म 

तपाईँले आफू र अन्यलाई सुरभित राख्नका लाभग कदमहरू चाल्िुहुन्छ। नु्य योकन  सहर (एिवाइभस) रोभकएका (पज) 

बेला तपाईँले भिला गिुन िएको स्याहार प्राप्त गिे समय अभहले राम्रो हो।  

 

मेडिकल स्याहार प्राप्त गरु् सनरडित छ। 

• क्लिभिकहरू र अस्पतालहरूले आफ्िा भबरामीहरू र स्टाफलाई सुरभित राख्नका लाभग कदमहरू 

चाभलरहेका छि्। यो व्यवस्थापि अिुसार भिन्न हुन्छ र यसमा अलग अलग गररएका एपोइन्टमेन्टहरू, 

आफ्िो पालो िआउन्जेल माभिसहरूलाई बाभहरै राखे्न, अिुहार आवरणको आवश्यकता, र समू्पणन 

भबरामीहरूलाई कोभिड-१९ का लाभग क्लिभिङ गिे सामेल हुि सक्छि्।  

• धेरै क्लिभिकहरूले एपोइन्टमेन्टहरू उपलब्ध राखेका छि् र तपाईँ वा तपाईँको बच्चासँग व्यक्लि-उपक्लस्थत 

िेट गिन तयार छि्।  

• यभद व्यक्लि-उपक्लस्थत िेट आवश्यक ििए टेभलफोि वा भिभडयो समे्मलि पनि प्रयोग गिन सकििेछ। 

 

आफ्ना लक्षणहरूको बेवास्ता नगननहुोस।्  
• िुि ैपनि िय ाँ लक्षणहरूि  ल गग मेडििल स्य ह र प्र प्त गिुनहोस,् च हे ती लक्षणहरू िोभिि-१९साँग 

सम्बन्धित हुि ्व  िहुि।् 

• यदि तप ईँल ई श्व सप्रश्व सम  समस्य , बोल्ि समस्य , छ तीम  िब ब व  पीि , व  अिहु र ह त व  खुट्ट म  
संवेििशूधयत  (निि एिो) सदहत मेडििल आप ति ल िए ९११ म  फोि गिुनहोस।्  

 

ननयमित स्वास््य जााँच र खोपहरू मलननहोस।् 
• वयस्िहरू: रक्तच प, मिुमेह र शरीरिो तौल अिुगमि गिन, क्य धसर र अधय समस्य हरू नछटोिधि  

नछटो पत्त  लग उि, र नियभमत खोपहरूि  ल गग व र्षनि स्व स््य ज ाँच गिन सन्म्ििुहोस।् 

• ब लब भलि : ब लब भलि हरूले नियभमत िुशलत  िटेहरू र खोपहरू प्र प्त गरेिो सुनिन्श्चत गिुनहोस।्  

• हरेि व्यन्क्त: सेप्टेम्बरम  सुरु हुि ेफ्लु र्वरुद्ििो खोप भलिुहोस।्  

• खोपहरू िह ाँ लग उिे िधि ेर्वषयम  ज िि रीि  ल गग तल हेिुनहोस ्।  

 

दीर्कुालीन सिस्याहरूको हेरववचार गननहुोस।्  
• मिुमेह, मोटोपि, मुटुिो रोग व  फोक्सोिो रोग सदहत, िोभिि-१९ ि  ि रण गम्िीर जदटलत म  प िन 

सक्िे समस्य हरूि  ल गग नियभमत स्य ह र र औषगि ररकफलहरू प्र प्त गिुनहोस।्  

 

यदद तपाईँिा कोमिड-१९ का लक्षणहरू देखखए सम्पकु गननहुोस।्  
• यदि तप ईँल ई हलुि िेखख मध्यम किभसमि  िोभिि-१९ ि  लक्षणहरू िेखखए छि ्ििे व  लक्षणहरू 

बबगराँिै गैरहेि  छि ्ििे आफ्िो स्व स््य स्य ह र प्रि यिल ई िधिुहोस।् िोभिि-१९ ि  लक्षणहरू ब रे 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-symptoms-chronic-health-risks.page


 
 

बढी ज धिि  ल गग nyc.gov/health/coronavirus हेिुनहोस ्र “Symptoms and What to Do When Sick” 

(लक्षणहरू र बबर मी हुाँि  िे गिे) खोज्िुहोस।् 

 

स्वास््य स्याहार सबैका लागग उपलब्ध छ।  
• आप्रव सि न्स्िनत व  नतिे क्षमत  जे िए त पनि स्य ह र उपलब्ि छ। 

• सबैि  ल गग धयूि शुल्ि व  नििःशुल्ि मेडििल स्य ह रएिव इभस हेल्ि+अस्पत ल स्व स््य स्य ह र 

सुर्वि हरू म  उपलब्ि छ। 

• NY State of Health म फन त धयूि-शुल्ि स्व स््य बीम  उपलब्ि छ। बढी ज िि रीि  ल गग ८५५-३५५-

५७७७ व  ३११ म  फोि गिुनहोस।्  

• यदि तप ईँल ई स्व स््य स्य ह र प्रि यि च दहएम , ८४४-६९२-४६९२ व  ३११ म  फोि गिुनहोस।् 

• २ वषनसम्मि  ब लब भलि हरूि  ल गग नििःशुल्ि खोपहरू एिव इभस हेल्ि+् अस्पत लहरूम  उपलब्ि 

छि।् एपोइधटमेधट तय गिनि  ल गग ८४४-६९२-४६९२ म  फोि गिुनहोस।् 

• एिव इभसिरर ब लब भलि हरू ति  वयस्िहरूि  ल गग खोप सेव  प्रि ि गिे अधय स्ि िहरू पत्त  
लग उिि  ल गग NYC Health Map (एिव इभस स्व स््य म िगचत्र) म  खोज्िहुोस ्व  ३११ म  फोि गिुनहोस।् 

िेरै शङृ्खल  र स्वतधत्र फ मेसीहरूले पनि खोपहरू प्रि ि गछनि ्– बढी ज िि रीि  ल गग आफ्िो 
स्ि िीय फ मेसीम  फोि गिुनहोस।् 

• एिव इभस िरर निशुल्ि िोभिि-१९ परीक्षण उपलब्ि छ। आफू िन्जििो स्ि ि पत्त  लग उिि  ल गग 

nyc.gov/covidtest हेिुनहोस।्  

आफ्नो िागको काि गननहुोस।्  
• आफ्िो प्रि यििो ि य नलयम  ज ाँि  र ि क्टरिो ि य नलय व  न्क्लनििम  हुाँि  अिुह रिो आवरण 

लग उिुहोस।् 

• आफ्िो स्व स््यिो अिुगमि गिुनहोस ्र आफूम  िोभिि-१९ ि  लक्षणहरू िेखखए आफ्िो प्रि यिल ई 

अग डि िै सुि उिुहोस;् उिीहरूले अनतररक्त स वि िी अपि उि सक्छि।्  
 

 

 

एनवाइमस स्वास््य वविागल ेपररस्स्िनतहरू ववकमसत हन ाँदै जााँदा मसफाररसहरू पररवतनु गन ुसक्नेछ।     7.8.20 
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